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Äimmõseeʹǩǩčiõlǥtõs 2021 – 

õʹhtteǩeässmõš 

Äimmõseeʹǩǩčiõlǥtõõzz raajjmõõžžâst lij šiõttuum äimmõslääʹjjest. Äimmõseeʹǩǩčiõlǥtõõzzin riik-

ksuåvtõs raportâstt kalenterpiirieeʹjji eeʹttiǩ-kådda teâđaid piâstooudâsviikkmõõžžâst, kõskk-kuʹǩes 

äiʹǧǧkõõsk äimmõspolitiikk plaan teâuddjummšest di ouddnummšest šiõttuum 

piâstǩieʹppeemtäävtõõzzid. Eeʹttiǩ-kåʹdd lij teäʹddääm taarb taʹrǩstõõllâd še jeeʹres sektoori ǥu 

kueʹrmmjueʹǩǩemsektoor piâstooudâsviikkmõõžž, äimmõspolitiikk vaikktõõzzid di ââʹnnemǩiõččâmvueʹjj 

piâsttjid. Eeʹjj 2021 äimmõseeʹǩǩčiõlǥtõs lij ooudâsvikkum eeʹttiǩ-kååʹdd eʹtǩǩeem linjjõõzzi vuâđald võl 

jäänab määŋgpeällsiʹžžen, što tõt ooudči vueiʹtlva kaaʹtti kaart äimmõspolitiikk ǩeeʹdd ooudâsviikkâm-

maallin. Illneutraalvuõtt-täävtõõzz taʹrǩstõõllmõš vuâđđââvv Hiilineutraali Suomi 2035 (Illneutraal 

Lääʹddjânnam 2035) -tuʹtǩǩeemhaʹŋǩǩõõzz ođđ piâstouddnemaʹrvvõʹsse. Čiõlǥtõõzz meâlddõssân lij 

veiddsõs politikktåimmtaullõk di norldõk äimmõspolitiikk indikaattorid.  

Eeʹjj 2020 piâstooudâsviikkmõš 

Statistikk-kõõskõõzz vueʹssmannust õlmmeem jåʹttelouddteâđai mieʹldd eeʹjj 2020 

šâddeempõrttgaasspiâstti ǩeäppne 9 proseeʹnt oouʹdab ekka veerdeeʹl. Lääʹddjânnam obbpiâstti eeʹjjest 

2020 leʹjje 48,3 Mt CO2-ekv. Piâsttji ǩeäppnem teäʹddõõđi ravvsânji piâstkauppsektooʹre, koʹst kõõččtõs 

leäi miâlggâd 16 proseeʹnt. Tõn sâjja ooudâsviikkmõš leäi čiõlggsânji malttšab kueʹrmmjueʹǩǩem-

sektoorâst, koʹst piâstti ǩeäppne tåʹlǩ 3 proseeʹnt. 

Eeʹjjest 2020 piâsttjid ǩieʹppee pakk täʹlvv da liâdggpuuʹtʼtemrajjâz muttâz. Joottlõkspraavdõk õccni koro-

napandemia seuʹrrjõssân, mii uuʹccii joottlõõǥǥ piâsttjid . Mäddââʹnnemsektoor nettnjiõlõk leäi 

jåʹttelouddteâđai mieʹldd -23 Mt CO2. Njiõlõk ravvsmi oouʹdab eeʹjjest jäänab čuõppmõõžži ǩeäppnem 

seuʹrrjõssân miârkteeinalla, pâʹjjel 8 miljoon toonn. 
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Piâstǩieʹppeemtäävtõõzzi õsttmõš 

Lääʹddjânnam EU-lääʹjjšiõttummša vuâđđõõvi õõlǥtõssân lij ǩieʹppeed kueʹrmmjueʹǩǩemsektoor piâsttjid 

16 proseeʹnt ekka 2020 mõõneeʹst da 39 proseeʹnt ekka 2030 mõõneeʹst veʹrddeeʹl eeʹjj 2005 piâstt-

tässa. Lââʹssen halltõsprograamm mieʹldd Lääʹddjânnam täävtõssân lij leeʹd illneutraal 2035 da ill-

negatiivlaž sõrgg tän mâŋŋa. 

Jåʹttelouddteâđai mieʹldd kueʹrmmjueʹǩǩemsektoor piâstti leʹjje 28,6 Mt CO2-ekv. eeʹjjest 2020. Tät lij 0,1 

miljoon toonn jäänab ǥu EU Lääʹddjânnma šiõtteem piâstmieʹrr. Mieʹrr pââʹjteš še kueʹhtten oouʹdab 

eeʹǩǩen. Lääʹddjânnam vuäitt kuuitâǥ äuʹǩǩeed meäʹr vueʹlummšid iiʹjjin 2013–2015 da 2017, da lij 

nääiʹt õsttmen eeʹjj 2020 täävtõõzz. 

Ekka 2030 mõõneeʹst Lääʹddjânnam piâstmieʹrr vueʹlan lineaarânji 21,0 miljooʹne toʹnne CO2-ekv. Ođđ 

aʹrvvõõzz mieʹldd ânnʼjõž tååimin õõstât nuʹt 23 miljoon toonn piâst-tääʹss eeʹjjest 2030, di nääiʹt 

lââʹsstååimid piâsttji ǩieʹppeem diõtt taarbšet. Juätkast âlgg vaʹrrjõõttâd Lääʹddjânnam -39 proseeʹnt 

õõlǥtõõzz sõggnummša, mii miârkat võl jäänab šuurab taarb piâstǩieʹppeemtååimid pukin sektoorin. 

Illneutraalvuõtt-täävtõõzz beäʹlnn kõskksaž lij illnjiõlõõǥǥi juʹrddum mieʹrr eeʹjjest 2035, kååʹtt meärtââll 

õõlǥteei piâstǩieʹppeei šõrradklaass. Di jõs vueʹlǧǧemsââʹjen vääʹldet mäddââʹnnemsektoor nettnjiõlõk -

21 miljoon toonn, âlgg piâsttjin kõččâd ânnʼjõõžžâst 48 miljoonâst toonnâst vaʹstteeinalla 21 miljooʹne 

toʹnne. Taarbšeei 27 miljoon toonn piâstǩieʹppummšin ânnʼjõžtååimi ärvvtõõlât käʹttem nuʹt 16 Mt CO2-

ekv., kuäʹss nuʹt ceälkkum piâstkuuilen kuâđđai 11 Mt CO2-ekv. Taarbšeei ođđ tååimid illneutraalvuõtt-

täävtõõzz õsttmõššân taʹrǩstõõlât äimmõs- da energiastrategia, kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk 

äimmõspolitiikk plaan da mäddââʹnnemsektor äimmõsplaan valmštõõllâm õhttvuõđâst eeʹjj 2021 poodd. 

Sektorpuõđlaž ooudâsviikkmõš 

Dommjânnam joottlõksektoor piâstti šõõddee âlddsin 40 proseeʹnt puk kueʹrmmjueʹǩǩemsektoor 

piâsttjin, di nääiʹt joottlõõǥǥ piâstooudâsviikkmõš lij räʹtǩǩeei samai kueʹrmmjueʹǩǩemsektoor 

kõskkvuõđâst. Eeʹjjest 2020 dommjânnam joottlõõǥǥ piâstti leʹjje jåʹttelouddteâđai mieʹldd 10,4 Mt CO2-

ekv. ǩeʹrddemjoottlõõǥǥtaa. Piâstti ǩeäppne oouʹdab eeʹjjest 6 proseeʹnt jeäʹrben koronapandemia diõtt.  

Halltõsprograamm mieʹldd joottlõksektoor pieʹǩǩeld täävtõssân lij piâsttji beäʹltummuš ekka 2030 

mõõneeʹst veʹrddeeʹl eeʹjj 2005 piâst-tässa. Piâsttji õõlǥči leeʹd 6,3 miljoon toonn, ǥu ânnʼjõžtååimin 

ärvvtõõlât piâssâm nuʹt 7,9 miljooʹne toʹnne. Vueʹssmannust 2021 riikksuåvtõs tuejjii 

vuâđđjuurdtuʹmmstõõǥǥ fossiiʹlteʹmes joottlõõǥǥ čuâǥǥaskaartâst, koon vuâđald täävtõs lij mieʹrr 

õsttâd.  

Mäddtääll kueʹrmmjueʹǩǩemsektooʹre laʹsǩǩeem piâstti liâ põõššâm kuuitâǥ eža seämma šurrân mâ-

âimõs iiʹjjin. Eeʹjjest 2020 mäddtäällsektoor piâstti leʹjje jåʹttelouddteâđ mieʹldd 6,6 Mt CO2-ekv., leʹbe 
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oouʹdab eeʹjj tääʹzzest. Ânnʼjõž, kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõsplaan meâldlain tååimin mäddtääll 

piâsttji vueʹrdet jåårǥlam ǩeäppnem beälla. 

EU õhttsaž mäddtäällpolitiikk oođummuš puõʹtti teäggtempâjja lij ååʹn jååttmen da tõʹst õhttvuõđâst 

tååimid puäʹđet taʹrǩstõõllâd oʹđđest. Täävtõssân lij, što 40 proseeʹnt CAP-tååimi puk EU-teäggtõõzzâst 

uuʹdet äimmõstååimid EU-tääʹzzest da õõlǥtõssân jäsenvaltioille lij, što 30 proseeʹnt mäddvuuʹd 

ooudâsviikkâmtieʹǧǧin uuʹdet pirrõs- da äimmõstååimid meersaž tääʹzzest. 

Raajõõzzi pååđpaakkummuž piâstti liâ leämmaž treend mieʹldd ǩeäppnemårra mõõʹnni iiʹjjin olljpaak-

kummuž õccnem da raajõõzzi energiaviõkkšõsvuõđ puârnummuž diõtt. Väʹlddvueʹss pååđpaakkummuž 

piâsttjin šâdd olljpaakkummšest. Eeʹjjest 2019 pååđpaakkummuž piâstti leʹjje 2,4 Mt CO2-ekv., mii lij 

siõmmna pâʹjjel 3 proseeʹnt õõʹccben ǥu oouʹdab eeʹjjest. Õccnem ouddtuʹmmjet juätkkjem eeʹjjest 2020 

jeäʹrben, ǥu paakkeemtarbb leäi oouʹdab eeʹjj uuʹccab.  

Fossiilʼlaž olljpaakkummšest čåuddõõttmõõžž tåimmprograamm valmštõõllmõš jåttji eeʹjj 2020 algg-

beäʹlnn pirrõsministeria koordinâsttmõššân da tõn vuõltteeš ciâlklma ǩeâđđa 2021. Jälstemǩidlmi ooljâst 

čåuddõõttmõõžž õõuʹdeet âânnma valddum veäʹǩǩtieʹǧǧin.  

Tuâjjmašinai šâddeempõrttgaasspiâstti liâ ǩeäppnam meälǥžet. Eeʹjjest 2020 tõk leʹjje jåʹttelouddteâđ 

mieʹldd 2,4 Mt CO2-ekv., leʹbe seämma tääʹzzest ǥu oouʹdab eeʹjjest. Piâsttji ärvvtõõlât juätkast mõõn-

ne veeʹrd õccnem ǩeäʹppes puäʹlddemoolj bio-vuässõõzz šõõddeen jueʹǩǩemõõlǥtõõzz meâldlânji. 

Lââʹssen ǩeäʹppes puäʹlddemoolj piiđ lij kaggum eeʹjj 2021 aalǥâst, da še liâdggtummuž vueʹrdet 

meälǥžet õuddnem ääʹljeeʹl uuʹccin tuâjjmašinain.  

Njieʹšši ǩiõttʼtõõllmõõžž šâddeempõrttgaasspiâstti leʹjje jåʹttelouddteâđai mieʹldd 1,7 Mt CO2-ekv. eeʹjjest 

2020. Njieʹšši ǩiõttʼtõõllmõõžž piâstti leʹjje ǩeäppnam õõutnalla 1990-lååǥǥast vueʹljeeʹl aassâmkåʹddn-

jieʹšš tuʹvnnpäiʹǩǩsâjjdõõttmõõžž õccnem da vaʹstteeinalla lâssnam njieʹšš energia-âânnmõõžž 

seuʹrrjõssân. Še tuʹvnnpäiʹǩǩgaazz ruõkkâmvälddmõõžžin lij ǩieʹppuum piâsttjid. Njieʹššpuälddmõõžžâst 

šõddi piâstti raportââʹstet energianallšem piâsttjen. Kueʹrmmjueʹǩǩemsektooʹre laʹsǩǩeet vueiʹvv-

vueʹzzest aassâmkåʹddnjieʹšš puõʹlddi stroiʹttli piâstti, kook liâ šõddâm mââimõs lååi eeʹjj poodd 

miârkteeinalla. 

F-gaazzi piâstti leʹjje eeʹjjest 2020 jåʹttelouddteâđai mieʹldd 1,1 Mt CO2-ekv., mii lij âlddsin 2 proseeʹnt 

uuʹccben ǥu eeʹjjest 2019. Jäänmõsân piâstti šâʹdde kaaup da industria kõlmm- da čuäckkeemaparaatti 

âânnmõõžžâst. Samai pueʹrr eeʹjjest 2013 F-gaasspiâstti liâ ǩeäppnam âlddsin 20 proseeʹnt, leša tõk liâ 

õõudâs pâʹjjel 20-ǩeârddsa veʹrddeeʹl ekka 1990. Piâsttjid ǩeäppad čõõđ ääiʹj täujjneei illoksiid âânnmõš 

kõlmmaunnsen. 

Rââstčuõppi tååim 
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Âlddsin kueʹhtt kuälmad laaʹddin jäälast kooʹddin, kook täävtâʹlle illneutraalvuõđ ekka 2035 mõõneeʹst. 

Kooʹddi piâstti liâ kuuitâǥ ǩeäppnam täävtõõzzid vueiʹneen meälǥžet, leša jeäʹrdõõzz kooʹddi kõõskâst 

vueiʹtte leeʹd miârkteei. Kooʹddin tuejjeem äimmõstååim ǩiirte Lääʹddjânnam piâsttǩieʹppeemtäävtõõzzid 

õsttmõõžž, di nääiʹt kooʹddi äimmõstuâj lij mäinn õõuʹdeed. 

Meersa õõlmâs haʹŋǩǩõõzzi strategia täävtõssân lij tuärjjeed Lääʹddjânnam illneutraalvuõtt-täävtõõzz 

2035. Haʹŋǩǩeemstrategia visiooʹjen lij, što Lääʹddjânnam lij 2020-lååǥǥast euroopplaž ooud-

beäʹlnnjooʹtti õõlmâs haʹŋǩǩõõzzi jååđtummšest, silttummšest, teâđ ääuǩtummšest, innovatiivlažvuõđâst 

di ekonoomlaž, ekolooglaž da sosiaalʼlaž vaʹstteemvuõđâst. Strategia tiuʹddepiijjmõõžž diõtt liâ raajjâm 

kääuʹc teeʹmmjoouk, kook jåttʼte da õõuʹdee tååimid strategia teâuddjummšen. 

Miârkteeinallšeeʹm kõõrvekomia veäkka vuäǯǯam piâstǩieʹppeem šâʹdde puuʹtʼtõståimmjummšest, ǥu 

puuʹttes luâttreeʹǧǧesvuõđi âânnmõš da valmštemproseezzi energiatarbb õccne. Lââʹssen kõõrvekomia 

toiʹmmjem-maall ǩieʹppee ââʹnnmest šõddi illǩiõj. Riikksuåvtõs priimi vuâđđjuurdtuʹmmstõõǥǥ 

kõõrvekomia strateeglaž oouʹdeemprograammâst njuhččmannust 2021. 

Âânnmõõžž illǩiõjj 

Lääʹddjânnam pirrõskõõskõõzz (SYKE) eiʹdde puättam laaskâlm mieʹldd dommtällõõzzi ââʹnnem illǩiõjj 

jälsteei mieʹldd laʹsǩǩeen leäi 10,3 t CO2-ekv. eeʹjjest 2019. Piâstti õccne iiʹjjin 2010–2015, lešâ liâ tän 

mâŋŋa põõššâm kuuitâǥ eža seämma tääʹzzest. Ââʹnnemveârlaž piâsttjid siiskjâʹvve vooudlai piâsttji 

lââʹssen puʹhttemouddsi puuʹtʼtõskuällsi piâstti ålggjânnmest, da piâsttjin ǩieʹppeet viikkâmouddsi 

puuʹtʼtõskuällsi piâstti. 

Illǩiõj muuttâs vueiʹted vuäzzted kouʹmme tuejjeeʹja: ââʹnnemkuuli muttsa, ââʹnnemrajjâz muttsa da 

teknolooglaž muttsa. SYKE aʹrvvõõzz mieʹldd iiʹjjin 2000–2019 âânnmõõžž illǩiõj šõddii ââʹnnemkuuli 

šõddmõš tõʹst koʹst ââʹnnemrajjâz da ââʹnnemouddsi piâstintensiteeʹtt muttâz ǩieʹppee piâsttjid . 

Obbvuõđstes piâstti liâ šõddâm 4 proseeʹnt eeʹjjest 2000. Kõskksaž illǩiõj čiõlǥteei tuejjeei lij 

puåttitääʹss, koon paaldâst jeeʹres tuejjeei miârktõs lij väänas. 

Šiõttlõõvvmõš 

Äimmõõzz hooddõõvvi pakknummuš teäʹddad šiõttlõõvvâmtååimi ǩirrlažvuõđ da taarb ǩirrlõõttâd tååimid 

muttsa vaʹrrjummšen veiddsânji. Lääʹddjânnam meersaž äimmõsmuttsa šiõttlõõvvâmplaan peeiʹvtem jåt-

tai mädd- da meäʹcctäällministeria jååʹđtummšen eeʹjjest 2021. Šiõttlõõvvâmplaan tiuʹddepiijjmõõžžin 

ǩiččlet uuʹcceed hääitlaž seuʹrrjõõzzid, koid äimmõsmuttsest šâʹdde jeäʹrbi mieʹldd oummui staanvuõʹtte, 

tiõrvâsvuõʹtte da jieʹllemåårrmõõžžid, luõttu da jeeʹres pirrõʹsse, jieʹllemvueʹjjid, infrastruktuuʹre da 

õhttsažkååʹdd tääʹrǩes tååimid. 

Teâttvuâđ äimmõsmuttâz vaikktõõzzin da riiskin da kuånstid da tuâjjneävvaid tõid vaʹrrjummšen viiǥǥât 

õõudâs määŋgain tuâj vueʹlnn åårrai tuʹtǩǩeemhaʹŋǩǩõõzzin. Vuʹvddtääʹzzest teäʹddââvv JJP-
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kõõskõõzzi rool Väʹlddkååddlaž plaani vääʹltummšest vuâkka di kooʹddi lääʹjjmeâldlaž õõlǥtõs ââʹnned 

huõl kriitlain aarǥ kääzzkõõzzin pukin jieʹllemåårrmõõžžin. 

Veeidasvuällai õhttsažtuâj raavummuš, kueiʹmmvuõđ di äimmõsǩeâllʼjeei räʹtǩǩõõzzi ooudâsviikkmõš 

pueʹree Lääʹddjânnam oodd vaʹrrjõõttâd äimmõsnmuttsa. Seämma ääiʹj tõk vuässas räʹjje 

vueiʹtlvažvuõđid õõuʹdeed lääʹdd silttummuž da teknologia viikkmõõžž porrmõš-staaʹne, puuʹttes čääʹʒʒ 

riʹjttjemvuõʹtte da luâttreeʹǧǧesvuõđi âânnmõõžž ǩeâllʼjeeivuõʹtte õhttneei globaal vaʹǯǯtõõzzi 

räʹtǩǩummšen. 

 

 


